VGM för säkrare
sjötransporter
Hur har SSAB löst utmaningen med de nya kraven
med verifierad vikt på lastade containers

SSABs container
leveranser i korthet
► 14000 Teu el 300 000ton
► Skeppas från 8 hamnar i 4 länder till ca 100
destinationer.
− I Sverige är det Gävle, Göteborg Helsingborg och
Norrköping
− I Finland Oulo och Helsingfors
− Italien La Spezia
− Belgien Antwerpen
► Produkterna är stål i format i paket, grovplåt, rullar,
stänger och rör.
► De lastade produkterna är antingen vägda eller
beräknade med en teoretisk vikt i enlighet med de
normer som gäller för stål. Vi säljer oftast våra
produkter i parametern vikt.
► De stora volymerna hanteras av speditörer men vi har
också kontrakt med rederierna i vissa fall.
► Båda metoderna för att fastställa VGM används.

SÄKERT, LÄTT,
MILJÖVÄNLIGT

Säkerheten först!
SSABs lösning av uppgiften.
► Årlig kostnad ca 2,5 ‐3 Msek , en kostnad som vi inte
kan överföra på våra kunder.
► Metod 2 är kostnadseffektiv men inte möjlig på alla
våra produkter och de lokala regler som gäller i
respektive land. Metod 2 har en initial kostnad med
liten löpande kostnad.
► Metod 1 är mer precis men är mer kostsam och
kräver en längre ledtid för VGM‐processen
► Speditörerna förser rederierna med data genom EDI
alt intern manuell hantering i de mindre flödena
► 3‐4% tolerans skulle vara rimligt och det skulle
reducera vår kostnad avsevärt för VGM med
bibehållen säkerhet
► Vi har identifierat en risk kring dokumentation i
samband med ankomst. VGM och våra produkters
vikt kan skilja sig åt. Även om vi följer rådande regler
och standarder. Kan skapa problem.
► Vi har fått förseningar pga utebliven VGM, ett
konstaterande att det inte tummas på regeln
► Vi har fått info från ett rederi att VGM inte stämde
vid en kontrollvägning i Hamburg, dock kunde vi
motbevisa och de erkände sitt misstag.
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Let’s talk

